
ผังโครงสรางหนวยการเรียนรูเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะอยูอยางพอเพียง 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รายวิชา สังคมศึกษา รหัสวิชา ส32103 
ชื่อหนวยการเรียนรู เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 เวลา 6  ชั่วโมง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

สมรรถนะสําคัญ 
การสื่อสาร การคิด การแกปญหา     
การใชทักษะชีวิต  การใชเทคโนโลยี 
 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 
โครงงาน ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง 

 

 

 

เศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจของไทย 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี
ความสําคัญตอการนําไปเปน
กรอบแนวทาง ในการวางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ  ซึ่งจะสงผลตอการ
พัฒนาประเทศอยางยั่งยืน     
และประชาชนสามารถนําความรู
ไปใชในการดํารงชีวิตประจําวัน
และประกอบอาชีพได 
 

แผนที่ 1  เวลา  1  ชั่วโมง 

เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจของไทย1 
มาตรฐาน  ส 3.1   
ตัวชี้วัด  ม.4-6  ขอ 2 
สาระการเรียนรู  โครงสรางเศรษฐกิจ
ไทย 
 

แผนที่ 2  เวลา 1 ชั่วโมง 
การพัฒนาเศรเรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจของไทย2 

มาตรฐาน  ส 3.1   
ตัวชี้วัด  ม.4-6  ขอ 2 
สาระการเรียนรู  โครงสรางเศรษฐกิจ
ไทย 

แผนที่ 5 เวลา 1 ชั่วโมง 
เรื่องการนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน 
มาตรฐาน  ส 3.1   
ตัวชี้วัด  ม.4-6  ขอ 2 
สาระการเรียนรู การพัฒนา
เศรษฐกิจในชุมชน 
 แผนที่ 3 เวลา 1 ชั่วโมง 

เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย 3 
มาตรฐาน  ส 3.1   
ตัวชี้วัด  ม.4-6  ขอ 2 
สาระการเรียนรู การพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย 

แผนที่ 4 เวลา 1 ชั่วโมง 
เรื่องการนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
มาตรฐาน  ส 3.1   
ตัวชี้วัด  ม.4-6  ขอ 2 
สาระการเรียนรู การพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย 
 

แผนที่ 6 เวลา 1 ชั่วโมง 
เรื่องการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจในชุมชน 
มาตรฐาน  ส 3.1   
ตัวชี้วัด  ม.4-6  ขอ 2 
สาระการเรียนรู การพัฒนาเศรษฐกิจ
ในชุมชน 
 



ผังภาพการออกแบบการเรยีนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) 
กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 
เรื่องการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน 

รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส32103    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 เวลา1 ชั่วโมง 
(1) เปาหมายการเรียนรู 
1. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ส 3.1 เขาใจและสามารถบรหิารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบรโิภค การใชทรัพยากร 

ที่มีอยูจํากัดไดอยางมปีระสิทธิภาพและคุมคา รวมทั้งเขาใจหลักการของเศรษฐกิจ

พอเพียงเพื่อการดํารงชีวิตอยางมีดลุยภาพ 

ตัวชี้วัด 
ม.4-6/2     ตระหนักถึงความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีตอเศรษฐกจิสงัคมของประเทศ 
 

2. สาระสาํคัญ 
 

 การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของ
ประเทศทําใหทุกภาคสวนนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตของตนเอง  ครอบครัว  ภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม การคาและบริการ  
 

3. จุดประสงคการเรียนรู 
          3.1 วิเคราะหแนวทางการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง ในการดําเนินชีวิตของตนเองและครอบครัวได(K) 
3.2 สามารถปฏิบัตทิักษะกจิกรรมกลุมได(P) 
3.3 มีความใฝเรียนรู  มีความมุงมั่นในการทํางาน  อยูอยางพอเพียง (A) 
4. สาระการเรียนรู 

การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว 
5. สมรรถนะสําคัญ 
          5.1ความสามารถในการสื่อสาร  นักเรียนสามารถนาํเสนองานได 
          5.2ความสามารถในการคิด มีทักษะในการในการคดิวิเคราะหจากการทําโครงงาน 
          5.3 ความสามารถในการแกปญหา สามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการทํางานได 
          5.4ความสามารถในการใชทักษะชีวิต นักเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 
          5.5ความสามารถในการใชเทคโนโลยี นักเรียนสามารถสืบคนขอมูลทางอินเตอรเนตได 
6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
          6.1ใฝเรียนรู นักเรียนมีความตั้งใจในการศึกษาเรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
          6.2อยูอยางพอเพียง ประเมินจากนักเรียนปฏบิัติตนในเรื่องการทําบัญชรีายรบัรายจาย การผลิต
สินคาในกิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกจิพอเพียง  

6.3มุงมั่นในการทํางานนกัเรียนไดฝกปฏิบัติจริงในกจิกรรมตลาดนัดเศรษฐกจิพอเพียง 
 

 



(2) หลักฐานการเรียนรู 
 

7. ภาระงาน/ชิ้นงาน 
โครงงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง 
 

8. การวัดประเมินผล 
 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ เกณฑประเมิน 
ดาน K ตรวจแบบทดสอบหลงัเรียน แบบทดสอบหลังเรียน รอยละ 70  ขึ้นไปผานเกณฑ 
ดาน P ประเมินทกัษะ 

การปฏิบัตโิครงงาน 
ตลาดนัดเศรษฐกจิพอเพียง 

แบบสงัเกตพฤติกรรมกลุม 
ในกิจกรรม โครงงาน 

ตลาดนัดเศรษฐกจิพอเพียง 
 

ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 
ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

ดาน A สังเกตพฤติกรรมกลุม 
 

การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน   (รวบยอด) 
แบบประเมิน  โครงงาน  ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง 

 

รายการประเมิน 
คําอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) 
1. ที่มาและ

ความสําคัญของ

โครงงาน 

มีการวิเคราะหที่มาและ
ความสําคัญสอดคลอง
กับสภาพชุมชน พรอมมี
ตัวอยางประกอบที่
เหมาะสม 

มีการวิเคราะหที่มาและ
ความสําคัญสอดคลอง
กับสภาพชุมชน พรอมมี
ตัวอยางประกอบที่
เหมาะสมเปนสวนใหญ 

มีการวิเคราะหที่มาและ
ความสําคัญสอดคลอง
กับสภาพชุมชน พรอมมี
ตัวอยางประกอบที่
เหมาะสมเปนบางสวน 

มีการวิเคราะหที่มาและ
ความสําคัญสอดคลอง
กับสภาพชุมชน พรอมมี
ตัวอยางประกอบที่
เหมาะสมเปนสวนนอย 

2.  ความ สอดคลอง
กับหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่นําเสนอมี
ความสอดคลอง 

กับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอยาง
ถูกตองสมบูรณทั้ง 3  

ดาน 

กิจกรรมที่นําเสนอมี
ความสอดคลอง 

กับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอยาง
ถูกตองเกือบสมบูรณทั้ง 
3 หวง 2 เงื่อนไข 4 มิติ 

กิจกรรมที่นําเสนอมี
ความสอดคลอง 

กับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอยาง
ถูกตองสมบูรณเปน
บางสวน 

กิจกรรมที่นําเสนอมี
ความสอดคลอง 

กับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเปน
สวนนอย 

3.  การเสนอแนว 

ทางการประยุกตใช 
   เศรษฐกิจพอเพียง 

   ในการดําเนินชีวิต 

   ของตนเองและ  
   ครอบครัว 

มีการเสนอแนวทางการ
ประยุกตใชเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดําเนิน 
ชีวิตของตนเองและ
ครอบครัวที่เหมาะสม 
พรอมการเสนอแนว
ทางการปฏิบัติ  
จํานวน 3 เรื่องขึ้นไป 

มีการเสนอแนวทางการ
ประยุกตใชเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดําเนิน 
ชีวิตของตนเองและ
ครอบครัวที่เหมาะสม 
พรอมการเสนอแนว
ทางการปฏิบัติ  
จํานวน 2 เรื่อง 

มีการเสนอแนวทางการ
ประยุกตใชเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดําเนิน 
ชีวิตของตนเองและ
ครอบครัวที่เหมาะสม 
พรอมการเสนอแนว
ทางการปฏิบัติ  
จํานวน 1 เรื่อง  

มีการเสนอแนวทางการ
ประยุกตใชเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดําเนิน
ชีวิตของตนเองและ
ครอบครัว พรอมทั้ง
เสนอแนวทางการปฏิบัติ
แตไมชัดเจน 
 

4.  ความคิดริเริ่ม 

    สรางสรรคในการ 

    จัดปายโครงงาน 

รูปแบบปายโครงงาน
สวยงาม แปลกใหม      
มีการเรียงลําดับขอมูล        
เชื่อมโยงสัมพันธกัน 

รูปแบบปายโครงงาน
สวยงาม มีการ
เรียงลําดับขอมูล
เชื่อมโยงสัมพันธกันเปน
สวนใหญ 

รูปแบบปายโครงงาน
สวยงามเหมือนปาย
ทั่วไป   มีการเรียงลําดับ 
ขอมูลเชื่อมโยงสัมพันธ
กันเปนบางสวน 

รูปแบบปายโครงงาน      
ไมสวยงาม  ขอมูล
เชื่อมโยงสัมพันธกันเปน
บางสวน 

 



 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

 

 

 

 

 
(3) กิจกรรมการเรียนรู 
9. กิจกรรมการเรยีนรู 
 
ขั้นนํา 
 1.ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนความรูเดิมจากชั่วโมงทีผ่านมา เรื่อง เศรษฐกจิพอเพียงกบัการ
พัฒนาเศรษฐกิจของไทย 
 2.ครูชมเชยและใหกําลงัใจนกัเรียนที่มีความพรอมในการเรียนทุกคน 
 (ครูอธิบายเชื่อมโยงใหนักเรียนเรียนรูที่จะนําหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาปรับใชในกิจกรรม
การเรียนการสอนทั้งในเรื่องความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุมกันเงื่อนไขความรู คุณธรรม และ 
ผลกระทบ 4  มิติ ) 
 

ขั้นสอน 
  3.นักเรียนกลุมเดิม (คละกลุมเกง ปานกลาง ออน เขาไวดวยกัน กลุมละ 5-7 คน)รวมกันทบทวน
ความรูเรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากใบความรู เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. ครูใหนักเรียนนําช้ินงานที่ครูไดมอบหมายใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันจัดทํา คือ โครงงานตลาด
นัดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนและครัวเรือน โดยกําหนดใหนําผลผลิตจาก 
สวนหน่ึงไรสานฝน และผลผลิตจากในชุมชน มาแปรรูปเปนสินคาในตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงให
ครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

1)ที่มาและความสําคัญของโครงงาน 
2)  ความ สอดคลองกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
3)  การเสนอแนวทางการประยุกตใชเศรษฐกจิพอเพียงในการดําเนินชีวิตของตนเองและ   
ครอบครัว 
5)  ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการจัดปายโครงงาน  

( กิจกรรมนี้ตองมอบหมายใหนักเรียนทํามาลวงหนา โดยนักเรียนแตละกลุมรวมมือกันวางแผนและ
หาขอมูล/ขาวสาร จากแหลงการเรียนรูตางๆมาจัดทําโครงงานตลาดนัดเศรษฐกจิพอเพียงตามประเด็นที่
กําหนดในขอ4  และรวมมือกันทํางานตามหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมาย )  

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

13-16 ดีมาก 

10-12 ดี 

7-9 พอใช 

4-6 ปรับปรงุ 



  5.นักเรียนแตละกลุมรวมกันวิเคราะหผลงานของตน ชวยกันแกไขปญหาทีเ่กิดข้ึนปรับปรงุ และ
พัฒนางานจนมีความถูกตองสมบูรณ  
ขั้นสรุป   
   6. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปขอคิดที่ไดจากการศึกษาความรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและของไทย 
   ( กิจกรรมตอไปคือ การจัด กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง นอกเวลาเรียน ) 
   โดยนักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลงาน โครงงาน ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง พรอมใหขอคิดเห็น 
หรือขอเสนอแนะในแตละงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เปนตลาดเปดใหนักเรียน
และชุมชนเขามาชมและซื้อขายรวมกัน  ซึ่งกิจกรรมจะจัดนอกเวลาเรียน  โดยกําหนดวันเวลาอีกครั้ง ตาม
ความเหมาะสม 
 
10. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู 
10.1   สื่อการเรียนรู 
   1) หนังสือเรียน  เศรษฐศาสตร ม.4-ม.6 
   2) หนังสือคนควาเพิ่มเตมิเชน       
     (1)  ศึกษาธิการ, กระทรวง และสํานักพมิพรวมดวยชวยกัน. ทฤษฎีใหมในหลวงชีวิต 
                        พอเพียง. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงศึกษาธิการและรวมดวยชวยกัน, 2544. 
     (2)   สุนทร กุลวัฒนวรพงศ. ตามรอยพระราชดาํริ เศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม.  
                         กรุงเทพมหานคร: ชมรมเด็ก,2544. 
     (3) วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับปญหาเศรษฐกิจของ 
                         ประเทศไทย.   กรุงเทพมหานคร: บรษิัท สํานักพิมพแสงดาว จํากัด,2550. . 
 3) เอกสาร ใบความรูเรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
  

 10.2  แหลงการเรยีนรู 
  1) หองสมุด 
  2)   สวนหนึ่งไร สานฝน 
  3) แหลงขอมูลสารสนเทศ 
      http://www.sufficiencyeconomy.org/ 
      http://www.doae.go.th/report/SE/html/01.htm 
      http://www.inspect9.moe.go.th/economic_king80.htm 
      http://www. sufficiencyeconomy.panyathai.or.th/ 
 
11. เวลา  2ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 



 
กิจกรรมการเรียนรูเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะอยูอยางพอเพียง 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนการจัดการเรียนรู 

เรื่องการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน 

รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส32103   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5เวลา1 ชั่วโมง 

1. ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนความรูเดิมจากชั่วโมงที่ผานมา เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจของไทย 
2. ครูชมเชยและใหกําลังใจนักเรียนที่มีความพรอมในการเรียนทุกคน 

Q1, Q2(ใชหลักคิด ปศพพ. 2 ) 
 
3.นักเรียนกลุมเดิม (คละกลุมเกง ปานกลาง  ออน  เขาไวดวยกัน กลุมละ 5-7 คน)  รวมกันทบทวนความรู
เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากใบความรู เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.ครูใหนักเรียนนําชิ้นงานที่ครูไดมอบหมายใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันจัดทําคือ โครงงานตลาดนัด
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนและครัวเรือน โดยกําหนดใหนําผลผลิตจาก 
สวนหน่ึงไรสานฝน และผลผลิตจากในชุมชน มาแปรรูปเปนสินคาในตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงให
ครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

1)ที่มาและความสําคัญของโครงงาน 
2)  ความ สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3)  การเสนอแนวทางการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตของตนเองและ   
ครอบครัว 
5)  ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการจัดปายโครงงาน 

(กิจกรรมนี้ตองมอบหมายใหนักเรียนทํามาลวงหนา โดยนักเรียนแตละกลุมรวมมือกันวางแผนและ
หาขอมูล/ขาวสาร จากแหลงการเรียนรูตางๆมาจัดทําโครงงานตลาดนัดเศรษฐกจิพอเพียงตามประเด็นที่
กําหนดในขอ4  และรวมมือกันทํางานตามหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมาย ) 

Q3, Q5(ใชหลักคิด ปศพพ. 3 ) 
 

5.นักเรียนแตละกลุมรวมกันวิเคราะหผลงานของตน ชวยกันแกไขปญหาทีเ่กิดข้ึนปรับปรงุ และพฒันางาน
จนมีความถูกตองสมบูรณ  
6.ครูและนักเรียนชวยกันสรุปขอคิดที่ไดจากการศึกษาความรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกจิ
ของชุมชนและของไทย 
 

Q6, Q9(ใชหลักคิด ปศพพ. 4 )และ Q10(ใชหลักคิด ปศพพ. 2-3-4 ) 
 
( สวนการจัดกิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เปนตลาดเปดใหนักเรียนและชุมชนเขามาชมและซื้อ
ขายรวมกัน  ซึ่งกิจกรรมจะจัดนอกเวลาเรียน  โดยกําหนดวันเวลาอีกครั้ง ตามความเหมาะสม ) 
 
 



 
ชุดคําถามกระตุนเพือ่ปลกูฝงหลกัคดิพอเพียง 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนการจัดการเรียนรู 

เรื่องการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน 
รายวิชาสังคมศึกษารหัสวิชา ส32103    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5   เวลา1 ชั่วโมง 

 
 คําถามกระตุนคิดเพื่อปลกูฝงหลักคิดพอเพียงกอนเรียน 
Q1.นักเรียนคิดวาความรู เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสามารถนํามาวางแผนแกปญหาเศรษฐกิจ
ในชุมชนไดหรือไม 
Q2ถาครอบครัวนักเรียนมีปญหาทางดานการเงิน  นักเรียนจะชวยครอบครัวไดอยางไร 
 
 คําถามกระตุนคิดเพื่อปลกูฝงหลักคิดพอเพียงระหวางเรียน 
Q3.นักเรียนสามารถใชหลักการอะไรในการแบงหนาที่กันจัดทําโครงงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงในครัง้นี ้
Q4.เพราะเหตุใดนักเรียนจึงเลือกทําผลิตภัณฑนี้มาจําหนายในตลาดนัดเศรษฐกจิพอเพียง 
Q5.ถาหากเกิดปญหาในระหวางการทํางานโครงงานนี้นักเรยีนจะแกปญหาอยางไร 
  
 คําถามกระตุนคิดเพื่อปลกูฝงหลักคิดพอเพียงหลังเรียน 
Q6.จากการทํากิจกรรมในครั้งนีน้ักเรียนไดเรียนรูเรื่องการเลอืกใชวัสดุอุปกรณ/วัตถุดิบอยางไรบาง 
Q7.จากการทํากิจกรรมในครั้งนีน้ักเรียนไดเรียนรูเรื่องการทาํงานรวมกันกบัเพื่อนๆอยางไรบาง 
Q8.แหลงเรียนรูที่อยูในชุมชน และในโรงเรียน มีความสําคัญอยางไร ในกจิกรรมการเรียนรูในครั้งนี ้
Q9.การทํากิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งนี้ สามารถนําไปปรบัใชในการดํารงชีวิตของคนใน
ชุมชนไดอยางไรบาง 
Q10.นักเรียนสามารถถอดบทเรียน เรือ่ง โครงงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง  ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงไดอยางไรบาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางทีค่รูนําหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการจัดการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

แผนการจัดการเรียนรู 
เรื่องการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน 
รายวิชาสังคมศึกษารหัสวิชา ส32103    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 เวลา1 ชั่วโมง 

 
ความรูที่ครูตองมีกอนสอน 
1.ความรู เรื่อง หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
2.ความรู เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกจิของไทย 
3.ความรู เรื่อง กิจกรรม หนึ่งไรสานฝน 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
1.ใฝเรียนรู ศึกษาหาความรูเพิ่มเติม 
2.มีความยุติธรรม ในการประเมินผลการเรียนรูของ
นักเรียน 
3.มีความรับผิดชอบตอหนาที่ในการจัดเตรียม
กิจกรรมการเรียนรูใหกบันักเรียน 
 

 
ประเด็น พอประมาณ มีเหตผุล มีภูมิคุมกันในตัวที่ด ี
เนื้อหา มีเนื้อหาเหมาะสมกบัผูเรียน  

ไมยาก ไมงาย  เกินไป 
นักเรียนไดเรียนรูตาม
เนื้อหาทีก่ําหนด 

สามารถนําเนื้อหาไป
ประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได 

เวลา แบงเวลาใหเหมาะ              
สมเพียงพอกับเนื้อหาที่เรียน 

นักเรียนเกิดการเรียนรู                  
อยางครบถวนตรงตาม  
ตัวชี้วัด 

นักเรียนวางแผนการใชเวลา   
อยางเหมาะสมใหเกิด
ประสิทธิภาพ 

การจัดกจิกรรม ใชกระบวนการกลุม นักเรียนสามารถเรียนรู  
ไดตามขั้นตอน 

นักเรียนรูจกัวางแผน  โดย
ใชกระบวนการกลุม  เปน
ผูนําและผูตามที่ดี               
ใชความสามารถให
เหมาะสม กบัตนเอง 

สื่อ/อุปกรณ ใชสื่อ/อุปกรณที่              
เหมาะสมกับวัยสอดคลอง
กับตัวช้ีวัด และที่มีอยูใน
ทองถิ่น 

ทําใหนักเรียนไดใชวัสดุ
อุปกรณตามเปาหมายของ
หลักสูตรและเกิดการ              
เรียนรูที่ชัดเจน 

วัสดุอุปกรณชวยในการจัด 
การเรียนการสอนเกิด
ประสิทธิภาพสงูสุดแก
ผูเรียน 

แหลงเรียนรู ใชแหลงเรียนรู หนึ่งไรสาน
ฝน และแหลงเรียนรูใน
ชุมชน 

ไดใชแหลงเรียนรูที่มีอยูใน
โรงเรียนและในชุมชนให
เกิดประโยชน 

มีการวางแผน การเลือกใช
แหลงเรียนรูใหเหมาะสมกบั
กิจกรรม 

ประเมินผล มีการวัดประเมินผลที่
เหมาะสม ทัง้ประเมินจาก
สภาพจรงิและแบบทดสอบ 

มีการวัดผลและ
ประเมินผลไดตรงตาม
หลักสูตร มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด 

มีการวัดผลประเมินผลที่
หลากหลาย ตามศักยภาพ
ของนักเรียน 

 



ผลที่จะเกิดขึน้กบัผูเรียนจากการจดักิจกรรมการเรียนรู 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนการจัดการเรียนรู 

เรื่องการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน 
รายวิชาสังคมศึกษารหัสวิชา ส32103    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 เวลา1 ชั่วโมง 

 
6.1 ผูเรียนจะไดฝกคิดและฝกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ.  ดังน้ี 
 
ความรูที่นักเรียนตองมีกอน 
1.ความรู เรื่อง เศรษฐกจิพอเพียง 
2.ความรู เรื่อง การจัดทําโครงงาน 
3.ความรู เรื่อง การแปรรปูอาหาร 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะทําใหการเรียนรูสําเรจ็ 
1.ใฝเรียนรูทีจ่ะศึกษาหาความรูในการจัดทําโครงงาน 
2.มุงมั่นในการทํางานใหประสบความสําเรจ็ 
3.อยูอยางพอเพียง พรอมที่จะปฏิบัติตนตามแนวคิด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
4.มีความสามัคคีในหมูคณะงานจงึจะประสบ
ความสําเรจ็ 
 

พอประมาณ มีเหตผุล มีภูมิคุมกันในตัวที่ด ี
1.รูจักแบงเวลาในการทํางานให
เหมาะสมกับภาระของงาน 
2.รูจักเลอืกใชวัสดุอุปกรณใหเกิด
ประโยชน และคุมคา 

1.ตระหนกัถึงความสําคัญของ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่มีตอการพฒันา
เศรษฐกจิและสังคม 

1.รูจักการวางแผนการแกปญหา
ในการทํางาน  ทําใหงานประสบ
ความสําเรจ็ 
2.นําสิ่งทีม่ีอยูมาเพิ่มมูลคาทําให
เกิดรายไดกบัครอบครัวมากขึ้น 
3.รูจักการวางแผนการทําบญัชี
รายรับรายจาย เพื่อการออมใน
อนาคต 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.2 ผูเรียนจะไดเรียนรูการใชชีวิตที่สมดุลและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังน้ี 
 
            ดาน 

องคประกอบ 

สมดุลและพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

ความรู -เศรษฐกิจพอเพียงมี
ความสําคัญตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจ        
ของไทย และ สําคัญ
ตอการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน 
-เรียนรูหลกัการของ                 
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

-มีความรูการทํางาน 
เปนกระบวนการ             
กลุม 
-มีความรูในการวางแผน
งานเปนกลุม นําเสนอ
งานได 

-มีความรอบรูในการ 
ใชแหลงเรียนรูใน
โรงเรียน  ชุมชน   
รูสาเหตุของปญหา              
ทางเศรษฐศาสตร 

-การเรียนรูสอด                   
คลองกบัวิถีการ
ดํารงชีวิตของคนใน
ชุมชน 

ทักษะ -มีทักษะในการใช     

วัสดุอุปกรณอยาง

คุมคา  เลือกใช           

วัสดุอุปกรณอยาง

เหมาะสม 

-มีทักษะการทํางาน 
-ระบุปญหาและ  
สามารถแกปญหา 
ในการทํางานโดยใชหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 

-ใชประโยชนจาก

สิ่งแวดลอมดวย              

ความระมัดระวัง 

ดํารงตนอยูในสงัคม

อยางมีความสุข 

-มีทักษะในการใช             

ภาษสื่อสารได

เหมาะสมกับ   

วัฒนธรรม 

คานิยม ใชวัสดุในทองถิ่น               
ใชงบประมาณอยาง
คุมคา 

มีความรับผิดชอบ         
ตอสังคม ใชชีวิตอยาง
พอเพียง 
-เปนผูนําและผูตามที่ด ี
-รับฟงความคิดเห็น            
ของผูอื่น 
-เสียสละเพื่อสวนรวม 

-มีจิตสํานึกในการ       
ดูแลสิ่งแวดลอม  
 ใชทรัพยากรอยาง
ประหยัด 

-ใชแหลงเรียนรูใน
ชุมชน  โรงเรียน 

 


